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V této práci se věnujeme studiu elektronové struktury tenké vrstvy céru na stříbrném
substrátě. Zabýváme se interakcí této vrstvy s plyny. Dále jsme zkoumali práškový
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1. Úvod
Jednou

z hlavných

motivácii

pre

studium

elektronových,

chemických

aštruktúm ych vlastností bimetalických povrchov je ich výrazný podiel na
aktivitě a selektivite reálných katalytických systémov a plynových senzorov.
Porozumenie interakcie kov-substrát (Metal-Substrate Interaction, MIS) a
kov-kov (Metal-Metal Interaction, MMI) je základným predpokladom pre vývoj
nových a lepších systémov.
Vo vačšine prípadov je samotný katalyzátor tvořený oxidom kovu, na
ktorý sú deponované částice iného kovu. Interakcia medzi jednotlivými zložkami
zásadné ovplyvňuje výsledné vlastnosti.
Katalytické vlastnosti týchto systémov sú známe už prakticky od začiatku
modemej chémie. Či už pri konverzii NO, CO, redukcii H 2 O 2 , formácii S i0 2,
používajú sa v petrochemickom priemysle pre krakovanie ropy a mnoho ďalších
aplikáciách.
Problematike heterogénnej katalýzy sa v posledných rokoch začína
venovať stále viac pozornosti z dovodu zrýchlenia výroby, znižovania jej ceny,
přípravy nových materiálov, zefektívnenie výroby v priemyselných aplikáciách
a taktiež použitie v systémoch altematívnych zdrojov energie. Obecne však
musím konštatovať, že vzájomné interakcie medzi katalyzátormi, reaktantmi
a produktmi katalyzovanej reakcie sú len málo známe.
Vačšina aktuálně používaných systémov pre katalýzu bola objavená iba na
základe empirie, apreto

systematický výskům

týchto systémov prispeje

k pochopeniu ich fiinkcie a tým napomože určiť ďalší smer ich vývoja.
V rámci diplomovej práce som sa zameral na štúdium interakcie systému
cér-striebro a jeho použitie ako katalyzátoru pre nízkoteplotnú oxidáciu CO.
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2. Aktuálny stav študovanej problematiky
Vačšina kovov má vo valenčnom páse vysokú hustotu obsadených
elektronových stavov. Vytvorenie väzieb kov-kov spósobuje změny v hustotě
elektronových stavov. Väösinou sa nejedná len o superpozíciu stavov jedného
a druhého kovu, pretože može dochádzať k hybridizácii jednotlivých hladin.
Preto sa aj chemické vlastnosti bimetalického systému možu diametrálne líšiť od
vlastností jednotlivých komponentov.

2.1. Cér
Chemicky je cér značné reaktívnym prvkom, po európiu najreaktívnejším
lantanoidem. Za mieme zvýšenej teploty (okolo 80°C) reaguje so vzdušným
kyslíkom (zhorí) za vzniku vel’mi stabilného oxidu céričitého (C e0 2). S vodou
reaguje cér za vzniku plynného vodíku, 1’ahko sa rozpúšťa v běžných
minerálnych kyselinách. Cér je v zemskej köre najviac zastúpeným prvkom zo
skupiny lantanoidov. Vyskytuje sa v koncentrácii přibližné 45-60 mg/kg. Hlavné
uplatnenie je v metalurgickom priemysle pri výrobě špeciálnych zliatin, alebo pri
ich deoxidácii, je zložkou niektorých skiel a priemyselných katalyzátorov pre
krakovanie ropy.
Ako katalyzátor je cér už pomeme dlho známy. Javí sa ako silné oxidačné
činidlo, či už pri dehydrogenácii etánu [1], pri oxidácii fenolu [2] pri selektívnej
redukcii NO* [3], pri oxidácii metánu [4].
V poslednom čase sa ukazuje, že niektoré systémy cér-oxid, na ktoiý je
deponovaný kov, majú vel’mi dobré katalytické vlastnosti pri nízkoteplotnej
oxidácii oxidu uhoťnatého. Jedná sa například oPdCeC >2 [5], AgCeC>2 [6]
aC uC e02 [7].
Doterajšie experimenty aj teoretické práce poukazujú na to, že pri vzniku
interakcie céru s ďalšími prvkami dochádza k hybridizácii hladin 3d a 4/[8,9]
(cér je/tranzitívny kov) a mení sa ich struktura. Dochádza k rozštiepeniu hladiny
3d a k posunu hladiny 4f smerom k vyššej väzbovej energii.
3
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O brázok 2.1. Detailně spektrá hladin Ce 3d, převzaté z [9].

Na obrázku 2.1 móžeme vidieť rozštiepenie hladiny céru 3d spósobené
interakciou s niklom, jedná sa o objemové zliatiny. Ďalej móžeme vidieť, že
vzájomné poměry intenzit príspevkov označených / ° - / 2 na hladině 3d sú vel’mi
závislé na stechiometrii. Experimentálne pozorované rozštiepenia hladiny 3d
céru s relativnými pomermi jednotlivých intenzit móžeme vidieť v tabuFke 2.1.
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3 d 5/2

3 d 312
f°
Ce
CeCo2
CeCo5
Ce7Ni3
CeNi
CeNi2
CeNij
CeRu2
Ce7Pd3
CePd
Ce3Pd5
CePd3
CeSn3
CePt3
CeAu
CeAu2
CeAl2
CePdAl
CeCuSi2
CeSe

913,8
914,1
913,8
914,0
913,9
914,0

914,7
915,1

/ '
901,7
902,9
902,8
902,3
902,4
903,0
903,1
903,2
902,7
903,1
903,0
902,9
902,9
903,4
903,0
903,0
901,9
902,5
902,1
903,9

/ 2

f°

897,0
897,8
896,8
896,3
897,4
898,0
896,1
896,6
898,8
898,7
898,5

895,4
895,4

899,3
896,4

895,4

895,4
895,4
895,4

896,5
897,3
899,6

/ '
883,7
884,4
884,3
883,9
884,0
884,5
884,6
884,8
884,2
884,6
884,6
884,3
884,6
885,0
884,4
884,7
883,5
884,0
883,6
885,3

/ 2
878,5
878,9
879,3
878,6
878,5
878,8
878,9
878,9
878,2
879,8
879,9
879,6
878,0
879,7
877,7
878,1
877,8
878,0
878,8
879,8

4:92:8
10:65:25
7:70:23
4:85:15
2:82:16
6:72:22
12:72:17
12:61:27
4:93:7
4:80:20
4:74:26
5:65:30
6:94:6
7:64:29
4:96:6
4:97:3
10:93:7
10:91:9
4:91:9
-

Tabul’ka 2.1 Experimentálne pozorované štiepenie hladiny Ce 3d při interakcii s róznými
kovmi, převzaté z [9].
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2.2. CeOx
Podobné rozštiepenie hladiny Ce 3d nastáva aj v oxidoch céru. Známe sú dva
oxidy céru kvázi stabilný Ce20 3 a stabilný C e 0 2. V prvom případe je cér
trojmocný a v druhom štvormocný, medzi týmito oxidmi však existuje skoro
plynulý přechod. V literature sa často používá všeobecný vzorec Ce„02„.m (n
može byť až 80), avšak nevystihuje to všetky pozorované oxidy [10].
Právě

velTcé

množstvo

možných

komplikuje analýzu XPS meraní. Příklad

stechiometrií

cér-oxidu

značné

XPS spektra je na obrázku 2.2. Je

v ňom vidieť veťký rozdiel medzi Ce2C>3 a C e 0 2.
Obecne sa má za to, že přítomnost’ f °

je v oxidoch spósobená

prítomnosťou štvormocného céru, respektive C e 0 2. Výsledné spektrum Ce„02„.OT
by malo byť súčtom jednotlivých príspevkov 3- a 4-mocného céru [11].

Binding energy (eV)
Obrázek 2.2. Detailně spektrá hladin Ce 3d. Ce (a), Ce20 3 (b), C e0 2 (c), převzaté z [12].
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2.3. Ag/CeOx
Jedná sa o zaujímavý systém z hl’adiska heterogennej katalýzy. V [4] sa autoři
zaoberajú oxidáciou metánu apoukazujú na to, že už malá dopácia C e 0 2
striebrom (do 5%) zlepší jeho oxidačnú aktivitu. Zvyšuje schopnost’ redukcie
atiež adsorbcie kyslíku. Ako ďalší příklad može slúžiť [13], kde sa študuje
katalytická oxidácia CO.
Fotoemisiou Ce/Ag systému sa zaoberá [14], autoři popisujú systémy
Ce/Rh, Ce/Pd a Ce/Ag. Bohužial’, v článku nie je uvedené spektrum Ce 3d zo
systému Ag/Ce, sú tam iba uvedené posuny väzbovej energie hladiny céru 3d o
0,2-0,3 eV (pre depozíciu céru na striebro), pre vrstvy 0-4 nm. Pri depozícii
striebra na cér je posun skoro konštantný přibližné 0,25 eV. Móžeme sa ešte
dočítať, že autoři nepozorovali príspevok štvormocného céru. Iné články, ktoré
by sa zaoberali XPS meraním systému Ce/Ag sme nenašli.
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3. Použité experimentálne techniky
3.1. Rontgenová fotoelektrónová spektroskopia (XPS)
Táto metoda bola objavená v roku 1961 K. Siegbahnom, ktorý za ňu v roku 1981
dostal Nobelovu cenu za fyziku. Metoda je založená na meraní energetického
spektra elektrónov emitovaných z povrchu vzorku, na ktorý dopadá mákké
rontgenové žiarenie o známej energii.

O b rá z o k 3 .1 . Experimentálne usporiadanie XPS experimentu.

Ako zdroj žiarenia sa najčastejšie používá RTG lampa s anodou z hliníku
(jedná sa o přechod K a s energiou 1486,6 eV) a hořčíku (přechod K a 1253.6
eV), pre vysoko rozlišené spektra sa ešte systém doplňuje o monochromátor
RTG žiarenia.
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Pri dopade RTG žiarenia dochádza k fotoelektrickému javu (objavený
Hertzom v roku 1887 a popísaný Einsteinom v roku 1905), za předpokladu, že
energia dopadajúceho žiarenia je váčšia než väzbovä energia elektrónov v pevnej
látke.
Pre fotoemisiu platí jednoduchá bilančná rovnica
h v = Ek + Eb+ Φ ν.

(3.1)

Kde h v je energia primárného žiarenia, Φ νje výstupná práca vzorky, Ek je kinetická (po emisii)
a Eh väzbovä (před emisiou) energia emitovaného elektronu.

O brázok3.2. Schematický obrázok fotoemisie

Emitovaný elektron je ešte urýchlený/zbrzdený rozdielom potenciálu
vzorka-spektrometer.
spektrometrom

Ak

uvažujeme

vodivú

vzorku,

vodivo

spojenu

so

(takže dojde k vyrovnaniu Fermiho hladiny) a vázbovú energiu

vztiahneme k polohe Fermiho hladiny, potom móžeme rovno písať
Eb = h v - E k- Erelax + Φ0.

(3.2)

Člen Ereiax je korekčný faktor, ktorý súvisí s rozdielom energie N a N -1 elektronového systému,
avšak zahřňa sa do Ek, Φ αje výstupná práca spektrometru.
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Atóm po emisii elektronu z vnútomej hladiny sa nachádza v nestabilnom
excitovanom stave, vofné miesto po emitovanom elektrone je pri relaxácii atómu
zaplněné elektrónom z vyššej hladiny. Keďže tento elektron prechádza z hladiny
s nižšou väzbovou energiou na hladinu s vyššou, získává prebytok energie, ktorú
uvoPní vo forme kvanta žiarenia, alebo ju odovzdá ďalšiemu elektronu, ktorý
može vystúpiť z pevnej látky -nastáva takzvaný Augerov proces.
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Obrázok 3.3. Příklad spektra XPS

Počas experimentu sa meria intenzita toku elektrónov zo vzorky do vákua
v závislosti na ich energii -příklad takto získaného spektra je na obrázku 3.3.
Hodnoty väzbovej energie sa u róznych prvkov líšia a každý prvok poskytuje do
výsledného fotoelektrónového spektra určitú charakteristickú líniu píkov, ktorou
ho možeme jednoznačne identifikovat’ [15]. V spektre sú tiež přítomné Augerove
píky, ktoré vznikli příslušným Augerovým prechodom v atómoch jednotlivých
prvkov: Ďalej tam možeme nájsť takzvané píky satelity, ktoré sú spósobené
nemonochromatickosťou primárného zdroja žiarenia, a tak tiež sa objavujú
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takzvané stratové píky, ktoré majú povod v charakteristických stratových
procesoch v pevnej látke.
Λ o . Λ .Ο

O brázok 3.4. Schéma fotoemisie.

Intenzita píkov je určená predovšetkým:
1. Intenzitou dopadajúceho rentgenového žiarenia (v závislosti na z, viď
Obrázok 3 .4 )
S*n $ Λ ^hus'nΦ'
sin φ

(3.3)

Kde γ je intenzita toku rentgenového žiarenia, r je reflexný koeficient na povrchu
pevnej látky a λην je středná neelastická dráha žiarenia v pevnej látke. Vo vačšine
prípadov možeme položiť r = 0, a tiež pri uhloch φ >5° možeme položiť φ = φ .

2. Koncentráciou atómov, v případe, že je osvetlená celá vzorka
cos#

■di.

(3.4)

Kde p ]e hustota atómov, A0je plocha, ktorú „vidí“ analyzátor.

3. Pravdepodobnosťou fotoemisie do směru analyzátora
da
dO.

Ωη

(3.5)
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Kde o je účinný prierez fotoemisie, Ω je uhol medzi dráhou fotoelektronu a osou
analyzátor-vzorka.

4. Pravdepodobnosťou, že elektron opustí pevnú látku bez straty energie,
podl’a Beer-Lambertova zákona
-z

(3.6)

Kde λε je fotoelektrónová středná neelastická voPná dráha (právě tá zabezpečuje
povrchovú citlivost’ XPS).

S. Transmisnou funkciou analyzátora
D ,F

Ť -

( 3 '7 )

Kde D qje detekčná účinnosť analyzátoru a F je transmisná funkcia analyzátora,
ktorá určuje ako závisí priechodnosť analyzátora na energii fotoelektrónov.

Celkový príspevok materiálu (do híbky /) k intenzite píku možeme napísať
ako
I, = yA0Q 0D0F

( E0 λ do 1 V - 2
j
£ / á 2 c o s 0 oU (i)cosí

Z tohto vzorca je zřejmé, že kvantitatívna analýza je pomeme zložitá a má
význam len v případe, že poznáme strukturu vzorky a všetky ostatné veličiny. Pri
jej počítaní si musíme byť vždy vědomí s akou presnosťou poznáme jednotlivé
veličiny, pretože právě tá udává nakofko možeme veriť jednotlivým výsledkom.
Na základe uhlovo rozlišených XPS spektier možeme získať základnu
představu o štruktúre jednoduchých vzoriek. Změnou uhla sa mení informačná
híbka viď 4.
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3.2. Ultrafialová fotoelektrónová spektroskopia (UPS)
Usporiadanie experimentu sa nelíši od metody XPS, len energia použitého
primárného žiarenia je nižšia. Najčastejšie sa ako zdroj žiarenia používá héliová
výbojka s energiou hv 21,2 eV a 40,8 eV (He I, He II). Taktiež sa používá
synchrotrónne žiarenie od 10 eV až do 400 eV. Nízká excitačná energia
sposobuje, že elektrony z vnútomých atomových hladin nemožu byt emitované
aneprispievajú do meraného spektra. Emitované sú len elektrony z valenčného
pásu, popřípadě z blízkých vnútorných hladin. UPS je silné povrchová metoda.
Prispieva k tomu hlavně nízká energia excitačného žiarenia, ktoré preniká len
obmedzene do pevnej látky (PL).
Možeme ňou študovať štruktúru valenčného pásu, změny hustoty stavov
pri röznych procesoch na povrchu, například přítomnost’ adsorbátu na povrchu
pevnej látky.

Obrázok 3.5. Příklad UPS spektra striebra.
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3.3. Spektroskopia rozptýlených iónov (ISS)
Metoda ISS (Ion Scattering Spectroscopy) je povrchová analytická metoda
založená na analýze energie rozptýlených primárných iónov odrazených od
povrchu pevnej látky. Táto metoda je silné povrchová, umožňuje nám určiť
zloženie najvrchnejšej vrstvy. Pri tejto metóde rozlišujeme dve modifikácie
podl'a energie primárných iónov. Ak sa pohybujeme v oblasti 1-10 ke V. nazýva
sa

LEIS (Low Energy Ion Scattering ), pre váčšie energie až do 1 MeV sa

nazýva HEIS (High Energy Ion Scattering).
Pri dopade primárného zväzku častíc na pevnú látku, dochádza k ich
rozptylu. Riešenie daného problému spočívá v nájdení interakčného potenciálu
medzi dopadajúcou časticou a PL. V případe, že by de Brogliehova vlnová dlžka
dopadajúcich častíc bola porovnateťná so vzdialenosťami v PL, museli by sme
tento problém poňať kvantovo-mechanicky a tým by sa značné skomplikoval. To
však neplatí pre malé energie primárných iónov, kde je de Brogliehova vlnová
dlžka o viac než jeden rád menšia, oproti charakteristickým vzdialenostiam v PL.
Móžeme teda ión považovat' za hmotný bod a tento problém riešiť pomocou
klasickej fyziky [16].
M| E|
•

E.

Obrázok 3.6. Schematický obrázok ISS.
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Uvažujeme primárny monoenergetický zvazok

častíc

o energii Ei

dopadajúcich na povrch. Potom energia odrazených iónov súvisí s hmotou
rozptýleného atómu Mi podl'a

vzťahu

(3.9)

E, je energia primámych častíc a Er je ich energia po rozptyle na častici s hmotou Mna povrchu

PL, U je hmotnost' dopadajúcich

častíc (najčastejšie

vzácnych plynov, pretože sú chemicky inertné) a
zvazkom

častíc

e=

sa ako primárne

180° -

~'

kde

~je

častice

používajú ióny

uhol medzi primárnym

a detektorom.

Výsledkom merama Je energetické spektrum iónov, v ktorom každému
typu atómu na povrchu zodpovedá pík na
umožňuje

určitej

energii. Toto spektrum

jednoduchú kvalitatívnu analýzu zloženia povrchu. Kvantitatívna

analýza je vše obecne

značne

zložitá, kvoli procesom neutralizácie a efektom

tienenia na povrchu PL.
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Obrázok 3.7. Príklad spektra ISS.
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4. Experimentálne zariadenie
Hlavný problém pri štúdiu elektronových vlastností bimetalických
systémov je ten, že váčšina experimentálnych technik potřebuje pre svoj chod
vel’mi nízký tlak, popřípadě vel’mi zložité experimentálne zariadenia. Preto je
vhodné nízkotlaké experimentálne zariadenia kombinovať s vysokotlakými
testovacími zariadeniami, kde je systém vystavený podmienkam, ktoré sa blížia
alebo sa zhodujú s tými, v ktorých ho chceme používat’.
Najdoležitejšou požiadavkou pre studium povrchov, je potřeba udržať
vzorku počas celého experimentu vel’mi čistu. To si vyžaduje vel’mi nízký tlak,
aby

nedošlo

k

znečisteniu

povrchu

plynmi

zvyškovej

atmosféry

v experimentálnom zariadení. Je nutné dosiahnuť oblasť UHV (Ultra High
Vacuum) -tlak lepší ako 10'7 Pa. To kladie veFké nároky na čistotu všetkých
súčastí vákuového systému a dostatočný výkon čerpacích jednotiek.
Výsledky prezentované v tejto práci boli získané na UHV aparatúre
XPS/UPS/ISS a na vysoko tlakovej reakčnej aparatúre v laboratóriu Sekcie
povrchov na Katedře elektroniky a vákuovej fyziky na Matematicko-fyzikálnej
fakultě Univerzity Karlovej v Prahe.

4.1. Ultra vy sokovákuový systém XPS/UPS/ISS
Základné metody pre povrchová analýzu sú XSP, UPS a ISS, a tiež ich uhlovo
rozlišené modifikácie XPD, ARUPS aARXPS. Základ aparatury je tvořený
nerezovým recipientom gufového tvaru, ktorý je čerpaný titánovou sublimačnou
vývevou

a turbomolekulámou

vývevou

s čerpacou

rýchlosťou

700

ls'1,

predčeφávanou suchou “scroll” vývevou. DosiahnutePný medzný tlak je nižší
ako 10'8 Pa. Schéma aparatury je na obrázku 4.1.

Na hlavnú komoru sú nainstalované nasledujúce prvky:
•

XYZ manipulátor umožňuj úci ešte polámu a azimutálnu rotáciu vzorky,

•

deváťkanálikový hemisférický energetický analyzátor Specs Phoibos 150,
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•

vodou chladená rentgenová lampa s Mg/AI anodou Specs XR-50,

•

diferenciálne čerpaná ultrafialová lampa Specs UVS 10/35,

•

diferenciálne čerpané iónové delo Omicron ISE 10,

•

kvadrupólový hmotnostný spektrometer Balzers Prisma QMS 200,

•

2x napařovací zdroj MEBES,

•

Penningov vákuometer Pfeiffer Vacuum IKR 270 do tlaku 5 χ 10'9Pa,

•

Systém napúšťania reakčných plynov.

Na prípravnú komoru sú nainstalované nasledujúce prvky:
•

lineámy magnetický transfer na přesun vzorky,

•

zásobník vzoriek s magnetickým transferom,

•

Penningov vákuometer Pfeifer Vacuum do tlaku 5 χ 10‘7 Pa.

Prípravná komora je spojená s hlavnou komorou plochým ventilom
s malou vákuovou vodivosťou. Medzný tlak prípravnej komory bez vypečenia je
5*10'6 Pa. Je čerpaná turbomolekulámou vývevou s čerpacou rýchlosťou 70 ls'1
predčerpávaná rotačnou olejovou vývevou so zeolitovým lapačom olejových pár.

Na manipulátore je umiestnený držiak vzorky s ohrevom. Vzorku je
možné ohriať na teploty o málo váčšie ako 600 °C. Teplota sa meria
termočlánkom. Manipulátor je vybavený krokovými motormi pre azimutálnu
a polámu

rotáciu

riadenými

počítačom

pre

pohodlné

meranie

úlohovo

rozlišených spektier.
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diferenciálně
čerpané
iontové dělo
lampa
pro UPS

sublimační
titánovi
vývéva

—

—

tlakové létne
He

Ar

rotační
vývéva

O brázok 4.1. Schéma UHV systému XPS/UPS/ISS.
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4.2. Vysokotlaková reakčná aparatura
Při skúmaní katalytickej oxidácie CO sa používá zmes plynu A r:0 2:C 0 v pomere
433:50:17. V atmosféře obsiahnutý N 2 sa nahrádza Ar hlavně zdovodu, že
hmoty N2 a CO sa nedajú pomocou QMS rozlišit’ (majú vel’mi podobné
hmotnosti). Museli by sme sledovat’ ich fragmenty, čo by skomplikovalo analýzu
nameraných závislostí. Schéma aparatury je na obrázku 4.2.

O brázok 4.2. Schéma reakčnej aparatury.
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5. Příprava vzoriek
Práškový katalyzátor bol připravený z komerčne vyrábaného práškového CeC>2
s veFkosťou častíc přibližné 100 nm a acetátu striebra (CH3COOAg). Tieto dve
látky boli zmiešané v ultrazvukovej miešačke v acetónovom roztoku. Následne
sa aceton vydestiloval pri teplote 60 °C. Vzniknutý prášok bol použitý na
experimenty.
Naparované vzorky boli pripravené priamo v hlavnej komoře aparatury
XPS/UPS/ISS. Vzorky Ce/Ag boli naparované na Ag plech so čistotou vačšou
než 99,995 %, ktorý bol ešte pred napařením niekol’ko krát očištěný opakovaným
Ar+ bombardom a ohrevom na 550 °C. Keďže nedochádzalo k difuzii céru do
striebra substrátu, mohla sa cérová vrstva úplné očistit’ Ar+ bombardom a po
regenerácii povrchu sa substrát mohol znovu použit’ na ďalší experiment. Taktiež
bola zhotovená jedna vzorka na HOPG (Highly Ordered Pyrolytic Graphite )
substráte.
Cér

sa

naparoval

z vyparovadla

typu

MEBES.

Naparovalo

sa

z molybdénového kelímku, pri napäti zdroja 1 kV a emisnom prúde 18,0 mA.
Pri naparovaní som nechal MEBES 30 s stabilizovať, potom bola na presne
definovaný čas odklopená a znovu zaklopená clona, ktorá „chránila“ vzorku.
Takto sa mi vždy podařilo napariť skoro rovnaké množstvo céru.

Pripravené vzorky:
Vzorka 1: 4* práškový A gC e02, po procesoch v reakčnej komoře.
Vzorka 2: očištěný Ag plech, na ktorý som postupné naparoval cér 12 χ 30s.
V zorka 3-5: očištěný Ag plech, na ktorý som napařil cér 6 min.
Vzorka 6: očištěný HOPG, na ktorý som postupné naparoval cér 180 min.
Vzorka 7-8: očištěný Ag plech, na ktorý som napařil cér 6 min.
Vzorka 9: monokryštál C e 0 2 (110).
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6. Postup merania
Pri štúdiu systému Ce/Ag boli použité metody povrchovej analýzy: XPS, ISS,
UPS. Pripravenú práškovú vzorku sme navýše testovali vo vysokotlakovej
reakčnej aparatuře na analýzu jej schopnosti oxidovat’ oxid uhol’natý. Expozície
plynmi som robil pri tlaku 10'5 Pa.

6.1. Merania metodou XPS
Pri všetkých meraniach XPS som použil ako zdroj primárného žiarenia
rontgenovú lampu s hliníkovou anodou, urýchFovacie napätie 12,5 kV, emisný
prúd 20,0 mA. Os Röntgenovej lampy zviera s osou analyzátora 69,5° uhol. Za
základné pozície vzorky bola používaná poloha, keď medzi normálou k rovině
vzorky a osou analyzátora bol uhol 0° a 75°. Tieto dve polohy sme volili
z dövodu róznej informačnej híbky XPS. Pri práškových vzorkách vzhl’adom na
nízku intenzitu spektra som zvolil len uhol 0°. Pri všetkých experimentoch sa tlak
o

v hlavnej komoře držal v ráde 10' Pa.
Zameral som sa na změny elektronových hladin Ag 3d, Ce 3d, O Is, C ls.
Ich

podrobné

spektrá

som

meral

skrokom

0,1 eV

s Epass = 10 eV

a DvelTime = 0,1 [17], počet koherentných načítaní spektra som volil podl’a jeho
kvality.
Pri spracovaní spektier som volil odčítanie pozadia podl’a Shirleyho [18].

6.2. Meranie metodou ISS
Pri metóde ISS som sa snažil použit’ pre našu aparaturu Standardně He+ ióny
•y

s energiou 2000 eV a prúdom menším ako 0,1 μΑ na 1 cm , to však narazilo na
problém nemožnosti rozlišit’ Ag a Ce příspěvky do spektra. Aj napriek tomu, že
Ce má hmotu 140 a.j. a A g hmotu 107 a.j, ich píky v spektre sú podl’a (3.9)
vzdialené 40 eV, šířka ISS píku však bola 60eV. Preto ich nebolo možné rozlišit’.
Pokusil som sa teda namiesto He+ iónov použit’ ióny Ar+ pri nezmenených
parametrech iónového dela. Pre Ar+ vychádza vzdialenosť píkov přibližné 165
eV a to stačilo na to, aby sa dali dobré rozlíšiť. Nevýhodou je však fakt, že pri
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použití Ar+ nemožeme v spektre vidieť príspevok kyslíka na povrchu. Tlak
v hlavnej komoře aparatury bol 1,5x10’6 Pa.

6.3. Meranie metodou UPS
Pri meraní UPS spektier, bola použitá diferenciálne čerpaná UV lampa, v ktorej
hořel výboj v He, najintenzívnejšia bola He1spektrálná čiara (21,2 eV). Výbojový
prúd som nastavoval na 50 mA, bolo to přibližné pri napäti 560 V, priemer stopy
UV lampy je přibližné 5 mm. Pri všetkých experimentoch som přivřel clonu iris
na analyzátore z dovodu zvýšenia rozlišovacej schopnosti analyzátoru a tiež aby
som znížil počet impulzov za sekundu, ktorý miestami prekračoval max. hodnotu
doporučenu výrobcom analyzátora. Tlak v hlavnej komoře bol přibližné
1,4x10'5 Pa.

6.4. Reakčný experiment
Experiment v reakčnej aparatúre prebiehal tým sposobom, že som nechal prúdiť
reakčný plyn a postupné som zvyšoval teplotu. Reakčný plyn je zmes Ar, 0 2
a CO v pomere 433:50:17. Pomocou hmotnostného spektrometra som analyzoval
signály 0 2, CO, C 0 2, pretože nás zaujímala oxidácia CO.
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7. Výsledky experimentov a diskusia
7.1. Referenčně vzorky
7.1.1. HOPG
Jedná sa o vzorku čistého uhlíka, ktorá bola na začiatku experimentu priamo
v hlavnej komoře očištěná bombardováním
a vyhriata na

Ag

iónmi po dobu 20 min

550 °C (maximálna teplota, ktorú som mohol dosiahnuť) po dobu

1 hodiny.

Vázbová energia (eV)

Obrázok 7.1. Široké spektrum vzorku HOPG po čistiacom cykle.

Z podrobného zmerania píku C Is a jeho následným nafitovaním som určil
polohu C ls píku na 284,4 eV. jeho pološírka je 1,5 eV.
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7.1.2. Striebro
Na túto vzorku bol použitý zakúpený striebomý plech o čistotě vačšej ako
99.995%. Povrch vzorky bol vyleštený diamantovou brusnou pastou, aby sa
vyhladil jej povrch. Následne prešiel

troma cyklami čistenia. Každý cyklus

pozostával z Ar+ bombardovania (1000 eV, 15 μΑ, 25 min) a následnom ohřeve
na 550 °C po dobu 30 min. Dlžka posledného ohřevu bola zvýšená na 90 min,
aby sa povrch dostatočne vyhojil. Čistiacimi procesmi som sa snažil zbaviť
vzorku kontaminácie uhlíkom a kyslíkom.

1200

1100
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900

800

700
600
500
400
Vazbová energia (eV)

300

200

100

0

Obrázok 7.2. Široké spektrum vzorky striebra po 3. čistiacom cykle.

Vazbové energie, ktoré som z detailného spektra 3d píku striebra určil na
368,2 a 374,2 eV, sa dobré zhodujú s katalogovými hodnotami [19]. Spektrá O \s
a C l i merané medzi jednotlivými procesmi sú uvedené na obrázkoch 7.3 a 7.4.
Na takto vyčistenej vzorke som zmeral UPS spektrum (Obrázok 7.5).
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Vazbová energia (eV)

Obrázok 7.3. Detailný pohFad na pík C ls po 1 2 . a 3. cykle.

Vazbová energia (eV)

Obrázok 7.4. Detailný pohFad na pík O l i po 1 2 . , a 3. cykle.
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Obrázok 7.5. UPS spektrum vzorku striebra po čistiacom cykle.

Na čistom striebre nedochádza podl’a literatúry k adsorpcii kyslíka, ani
oxidu uhol’natého. Túto skutočnosť som overil, aby som sa vyhol případným
nejasnostiam v ďalších experimentoch.
Pri expozícii CO sa tvar, poloha a ani plocha píku ls uhlíka vóbec
nezmenila, móžeme konstatovat’ fakt, že CO na striebro neadsorbuje. Ani po
expozícii 0 2 som na píku ls kyslíka nepozoroval žiadne změny -to nás vedie
k rovnakému výsledku ako pri expozícii CO. Tieto spektrá sú znázorněné na
obrázkoch 7.6 a 7.7.
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Vazbová energia (eV)

O brázok 7.6. Detailný pohFad na pík C U před a po expozícii 100L CO.

Vázbová energia (eV)

Obrázok 7.7. Detailný pohlad na pík O ls před a po expozícii 100L 0 2.
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7.1.3. Monokryštál C e 0 2
Túto vzorku som použil na referenčně meranie. Chcel som mať jasnu představu
o štruktúre cérovej väzbovej hladiny 3d (Obrázok 7.9) a tiež si overiť, ako dobré
je možné používať väzbovü energiu uhlíka, ako referenčnú.

Obrázok 7.8. Široké XPS spektrum C e 0 2 monokryštálu.

Obrázok 7.9. Detailné spektrum hladiny Ce 3d vzorky C e 0 2 monokryštálu pre uhly 0° a 60°.
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Na hladině céru 3d nie je vidieť žiadna kvalitatívna změna v závislosti na
uhle merania. Vzorka bola povrchovo kontaminovaná a preto som sa ju pokusil
očistit' aspoň ohrevom. Zmerané spektrá boli dostatočne kvalitné, preto som
vzorku už ďalej nečistil.
Na obrázku 7.11 móžeme vidieť detailné XPS spektrum hladiny kyslíka
1s. Dve merania -pri uhloch 0° a 60° boli převedené pred ohrevom vzorky,
ďalšie merania

po ohřeve vzorky na 150 °C po dobu 20 min pri uhle 60°.

Ohrevom som sa pokúšal odstrániť adsorbované plyny z povrchu, to sa však
nepodařilo.

Obrázok 7.10. Detailné spektrum hladiny O ls vzorky C e 0 2 monokryštálu pri 0 a 60° pred a po
ohřeve.

Porovnáním 0° a 60° orientácie vzorky je možné vidieť, že príspevok k
O ls na 331,5 eV je tvořený hlavně povrchovou vrstvou, pravděpodobně sa jedná
o adsorbované OH “ skupiny [20]. Kyslík z C e 0 2 má teda maximum na energii
528,6 eV. Ohřev na viac ako 150 °C som neskúšal preto, že podlá [21] dochádza
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pri vyšších teplotách k redukcii C e 0 2 monokryštálu. Vzorka bola taktiež
kontaminovaná uhlíkom, ale jeho přítomnost’ som ocenil. C e 0 2 je nevodič, takže
sa pri experimentech sa v dosledku emisie elektrónov nabij a. Čo má za následok
posun celého spektra o niekol’ko eV. Aby sa mohli spektrá porovnat’, posunul
som ich vzhl’adom k uhlíku, ktorému som přiřadil energiu 284,4 eV (Obrázok
7.11). Z obrázku je dobré vidieť, že hlavný príspevok k píku uhlíka je z povrchu
vzorky a preto ho možeme použiť na korekciu nabijania .
Zo zmeraných spektier som spočítal vzájomné poměry ploch medzi
kyslíkom a cérom, sú uvedené v nasledujúcej tabuFke. Uvažoval som v nej len
plochu příspěvku kyslíka na 528,6 eV, ktorá je charakteristická pre objemový
C e0 2.
Uhly
Plochy *1 0 5

0°

O
O
CD

0 1s
Ce 3d
O/Ce

0,264
2,398
0,110

0,106
0,988
0,107

60° po
ohřeve
0,114
1,142
0,100

Tabul’ka 7.1. Poměry ploch Ce a O v C e 0 2 monokryštále.

Obrázok 7.11. Detailně spektrum hladiny C ls vzorku C e 0 2 monokryštálu pred a po ohřeve pri
0 ° a 60°.
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7.1.4. Napařená vrstva céru
Nepodařilo sa nám získať vzorku čistého céru -m ali sme len tenký drót, ktorý
nebolo možné upravit’ dostatočne na to, aby bolo možné zmerať na ňom
„rozumné“ XPS spektrum. Tak som ako referenciu použil hrubú naparenú vrstvu
céru na uhlíkovej (HOPG) podložke. Naparovalo sa 180 min, hrúbka napařeného
céru bola přibližné 20-30

monovrstiev (odhad spočítaný z poměru ploch

a citlivostných faktorov z [22]). Prehl’adové spektrum z takto pripravenej vzorky
je uvedené na obrázku 7.12.

O brázok 7.12. Široké XPS spektrum Ce na HOPG podložke po 20 min naparovania.

Na spektre z obrázku 7.12 možeme vidieť výrazný príspevok kyslíka ls,
ktorý sa na vzorku dostává spolu s cérom pri naparovaní. Poměr medzi plochou
píkov kyslíka a céru je 0,05 čo by odpovedalo poměru 1:1 pre homogénnu
vzorku, keď ho porovnáme s monokryštálom. Je to najváčší poměr medzi
kyslíkom a cérom zo všetkých připravených vzoriek.
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Na takto pripravenej vrstvě som zmeral UPS spektrum, uvedené je
na obrázku 7.13. Ďalej je na ňom uvedené spektrum uhlíkovej podložky. Už
z prvého pohl’adu je jasné, že sa nejedná o spektrum kovu (nie je vidieť Fermiho
hrana). Vidíme silný príspevok 0 2p na energii 5,1 eV a len malý príspevok
cérového 4 / stavu na energii 2,4 eV, čo dobré súhlasí s [23],

O brázok 7.13. UPS spektrum z „hruběj“ vrstvy céru.

Schopnost’ céru jednoducho sa zoxidovať som vyskúšal v nasledujúcom
experimente, kedy som napařenu vrstvu nechal vystavenú vzduchu. Exponovali
som postupné 10, 100, 300 a 500L vzduchu, následne som vzorku ohriali na
400 °C po dobu 5 min a nakoniec sme ju znova exponovali 2000L vzduchu
a znovu ohriali na teplotu 400 °C a 500 °C po dobu 15 min a 40 min.
Po postupných expozíciách je možné pozorovat’ oxidáciu céru (Obrázok
7.14), začína sa formovat’ pík f ° a dochádza k rastu príspevkov Ce4+. Ohřev na
400°C viedol k redukcii vrstvy céru. Následná expozícia vzduchu (2000L) už
dosť značné zoxidovala vzorku. V spektre céru možeme jasné pozorovat’
příspěvky oxidických stavov Ce3+ a Ce4+. Ďalej bol pozorovaný výrazný posun
maxima hladiny O ls z 529,7 eV na 529,1 eV, ktorá sa po ohřeve vrátila na svoju
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póvodnú energiu (Obrázok 7.15). Energia 529.1 eV sice ešte neodpovedá energii
ziskanej meraním monokryštálu Ce 0 2 - avšak pri ďalšej expozícii vzduchom by
sme tento posun dosiahli.
Ďalšie dva ohřevy priniesli zaujímavé výsledky -ako náhle sa skúmaná
vrstva značné priblíži stechiometrickému C e 0 2, stává sa značné odolná voči
ďalšej redukcii. V spektre céru móžeme vidieť len malé změny velTcosti
příspěvku trojmocného céru. poloha O \s sa prakticky nezmenila (Obrázok 7 . 15).

O brázok 7.14. Detailné spektrum hladiny Ce 3d pred expozíciou, po expozícii 5001, vzduchu,
ohřeve, po expozícii 2000L vzduchu a po poslednom ohřeve.
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Obrázok 7.15. Detailně spektrum hladiny 0 2 ls, pred expozíciou, po expozícii 500L vzduchu,
ohřeve, po expozícii 2000L vzduchu a po poslednom ohřeve.
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7.2. Postupná depozícia céru na strieborný substrát.
Pri tomto experimente som postupné naparoval cér na

vyčištěnu striebomú

podložku. Naparoval som celkovo 12-krát po 30 sekundách. Vždy som nechal
vyparovadlo 30 sekund stabilizovat’, potom som odklopil clonu a ďalších 30
sekúnd som naparoval cér na vzorku. Po tomto kroku som spravil XPS meranie
pri uhle 75°, aby som maximalizoval povrchovú citlivost’ tejto metody.
Prehl’adové spektrum po 6 minútach depozície je na obrázku 7.16.

Obrázok 7.16. Široké XPS spektrum Ce na Ag podložke po 6 min naparovania.

Pri interakcii dvoch kovov a vzniku ich povrchovej zliatiny može
dochádzať k posunu vazbových hladin jedného či druhého kovu. Tento posun je
vePmi závislý na stechiometrii a právě postupná depozícia by odhalila, či
dochádza k posunom väzbovych energií, čo by bola jasná indikácia vzniku
povrchovej zliatiny.
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O brázok 7.17. Spektrum hladiny Ce 3d pri postupnej depozícii.

Zo spektra céru (Obrázok 7.17) je vidno, že kposunom ani iným
kvalitatívnym změnám nedochádza. Výsledné množstvo deponovaného materiálu
sa blíži zhruba jednej monovrstve (kvantitativný odhad z poměru ploch a
s použitím citlivostných faktorov [22,24]). Ziadne kvalitativně změny nie sú
pozorovatelné ani na 3d väzbovej hladině striebra (Obrázok 7.20). Aj pri tejto
depozícii sa na vzorku spolu s cérom deponoval kyslík, väzbovä energia hladiny
l i kyslíka sa počas depozície nemenila (Obrázok 7.18). Porovnáním poměru
ploch píkov O l i a Ce 3d naparenej vzorky a monokryštálu dojdeme k závěru, že
kyslík tvoří přibližné 20 atomámych percent v naparenej vrstvě. Právě
přítomnost’ kyslíka znemožňuje určit’, či je rozštiepenie hladiny céru 3d
sposobené interakciou cér-striebro, alebo cér-kyslík, popřípadě do akej miery sa
každá z nich prejavuje.
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Obrázok 7.18. Detailně spektrum hladiny O ls pri postupnej depozícii.

Odpověď na otázku či cér interaguje so striebrom nám poskytne UPS
meranie. UPS spektrum (Obrázok 7.19) je vePmi zaujímavé -zo spektra je
zřejmé, že sa nejedná o superpozíciou valenčného pásu striebra a céru.
Všimneme si pík 1 -poloha ani vePkosť sa po napaření nemení, v druhej časti sú
sice už změny, ale v Ce/Ag zostáva jasné vidtePná poloha 3. píku striebra. V
tretej časti sa spektrá diametrálne líšia, úplné zmizli stopy po maximách striebra.
Z toho je zřejmé, že striebro a cér spolu interagujú. Informačná hlbka UPS sa v
literatúre uvádza 1-4 monovrstvy. V obrázku som uviedol aj spektrum získané
z „hruběj“ cérovej vrstvy na HOPG. Je sice trochu zavadzajúce, kvoli rozdielnej
kontaminácii kyslíkom jednotlivých vzoriek. Poukazuje však na to, že sa
v spektre Ag/Ce nenachádza príspevok Ce 4f
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Obrázok 7.19. UPS spektrum valenčného pásu Ce/Ag po postupnej depozícii.

Vazbová energia (eV)

Obrázok 7.20. Detailně spektrum hladiny Ag 3d pri postupnej depozícii.
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7.3. Uhlovo rozlišené XPS meranie
Na híbkovú profíláciu sme použili vzorku očištěného striebra, na ktorú bol
napařený cér. Vrstva sa naparovala zo zdroja MEBES pri anódovom napäti 1 kV
a emisnom prúde 18 mA. Celkový čas naparovania bol 6 min. Po napaření vrstvy
som zmeral XPS spektrá pre uhly 0°, 29°, 41°, 51°, 60°, 68° a 75,5° . Meral som
podrobné spektrá Ce 3d, Ag 3d, O Is a C ls.

7.3.1. HÍbkový profil
Zo zmeraných spektier bola zostavená tabul’ka 7.2. Sú v nej spočítané plochy
jednotlivých píkov (Ag 3d, Ce 3d, O ls) a ich vzájomné poměry pre jednotlivé

o

co

O
CO

o

CM

O
σ>

Uhly
Plochy x105
Ag 3d
Ce 3d
01s
poměry plöch
Ag/O
Ag/Ce
O/Ce

σ>

uhly.

75,5°

3,424
1,625
0,0168

3,466
1,898
0,0195

3,162
2,025
0,0260

3,010
2,212
0,0312

2,687
2,478
0,0379

2,367
2,599
0,0417

1,672
2,095
0,0395

2,03
2,11
0,010

1,77
1,83
0,010

1,12
1,56
0,013

0,96
1,36
0,014

0,71
1,08
0,015

0,57
0,91
0,016

0,42
0,80
0,019

0°

41°

51°

Tabul’ka 7.2 Plochy a poměry jednotlivých príspevkov prvkov vo vzorke.

Všimnime si poměr striebra a céru. Ten sa s narastajúcim uhlom
zmenšuje, čo je dosť pochopitel’né, pretože sa jedná onaparenú vrstvu. To
poukazuje na to, že nedochádza k výraznej difúzii céru do substrátu. To že sa cér
nachádza v najvrchnejšej vrstvě substrátu je dobré vidieť z ISS merania na
obrázku 7.21, keď uvážíme fakt, že sme napařili přibližné jednu monovrstvu
céru.
Dóležitejší je poměr kyslíka ku céru, ten sa výrazné mení. Pri zvyšovaní
povrchovej citlivosti XPS merania postupné narastá, z čoho jasné vidieť, že
kyslík je z vačšej časti situovaný ^ad cérom. Príspevok kyslíka na ISS spektre
však nemožeme pozorovať, pretože sme použili ako primárné ióny Ar+.
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O brázok 7.21. ISS spektrum z naparenej vrstvy céru.

Dalo by sa ešte Spekulovat’ o tom, že sa jednalo o experiment dlhý
niekoFko hodin a začínal som pri uhle 0° a končil pri 75,5°, mohlo sa stať, že
nárast poměru kyslíku ku céru je sposobený adsorpciou plynov zo zbytkovej
atmosféry UHV systému. Podl’a möjho názoru sa tak nestalo preto, že sa jedná
o UHV systém čerpaný titánovou sublimačnou vývevou, ktorý obsahuje horúce
katody, takže sa v ňom prakticky nevyskytuje kyslík (je pod detekčným prahom
nášho QMS tj. pod 10'" Pa). Zostáva vodná para, ktorá by mohla adsorbovat’ na
povrchu vzorku. Jej parciálny tlak sa však pohybuje pod 10'9 Pa a jej adsorpcia
by sa prejavila príspevkom k spektru O Is na energii 532 eV [20], ktorý sa však
v spektre nenachádza (Obrázok 7.23). Efekt kontaminácie zo zbytkovej atmosféry
som nepozoroval pri žiadnom z meraní. Problémami presnej interpretácie sú
fakty, že nedokážeme s dostatočnou presnosťou určiť, koPko sme napařili céru,
a tiež, že povrch našej vzorky nie je ideálne hladký.
Z jednotlivých pomerov je teda možné vytvořit’ základnu představu
o vzorke. Kyslík má tendenciu situovať sa na povrchu. Nie je ho však dosť na to,
aby vytvořil monovrstvu. Pod ním sa nachádza rozhranie cér-striebro. Podl’a
spektra UPS merania je táto vrstva do istej miery premiešaná, ale na jej povrchu
je hlavně cér, poukazuje na to ISS meranie.
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Obrázok 7.22. Detailně normované spektrum hladiny Ce 3d pri uhlovo rozlíšenom
experimente.

VeFmi zaujímavé je detailně spektrum cérovej hladiny 3d, jej tvar aj
poměry intenzit jednotlivých príspevkov sa veFmi líšia (Obrázok 7.22). Výsledok
nie je překvapivý, ak přijmeme představu, že nám naozaj vznikajú dve rozhrania
kyslík-cér a cer-striebro,

ktoré

sú

do

istej

miery priestorovo

oddelené.

Problémom je, že každá táto interakcia rozštepuje hladinu céru 3d na dva
dublety, celkovo prichádza do úvahy 8 píkov, pokial' sa žiadne neprekrývajú.
Rozkladať hladinu céru 3d na 4 dublety je sice možné, ale podlá mojho názoru to
stráca fyzikálny zmysel, nevraviac o tom. že nepoznáme příslušné energie
jednotlivých píkov. Preto som túto hladinu rozkladal len na 2 dublety. Výsledky
sú uvedené v tabul’ke 7.2. Třeba si v nej všimnúť jednu veFmi zaujímavú
skutočnosť -zatial’ čo pri meracom uhle 0° je vzdialenosť píkov v dublete
přibližné 3,1 eV pri uhle 75,5° je to až 4,2 eV. Vrstvu napařeného céru na
striebomej a uhlíkovej podložke som neporovnával hlavně z dóvodu výrazné
rozdielnej kontaminácie kyslíkom.

0°

29°

41°

51°

903,7
900.6
885,2
882,1

904,0
900,5
885,4
881,8

904,1
900,4
885,5
881,8

904,2
900,4
885,6
881.8

6,5
9,9

6,2
9,4

6,1
9,5

5,9
9,3

O)
oo

uhly
polohy píku Ce 3d
(eV)
1
2
3
4
poměry plöch
1/2
3/<

68°

75,5°

904,3
900,3
885,7
881,8

904,4
900,2
885,9
881,7

904,5
900,2
885,9
881,7

5,5
8,7

5,5
8,8

5,1
8,6

TabuTka 7.3. Vázbové energie píkov 1-4.

Změny chemického stavu striebra (Obrázok 7.23) a kyslíka (Obrázok
7.24) sme pri uhlovo rozlíšenom experimente nepozorovali.

Obrázok 7.23. Detailné normované spektrum hladiny O \s pri uhlovo rozlíšenom experimente.
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Intenzita signálu

Obrázok 7.24. Detailné normované spektrum hladiny Ag 3d pri uhlovo rozlíšenom
experimente.
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7.4. Interakcia naparenej cérovej vrstvy s plynmi
Pri týchto experimentoch som používal vzorky céru napařené na vyčištěnu
striebomú podložku, pri parametroch vyparovadla 1 kV, 18,0 mA a čase 6 min.
7.4.1. Interakcie s oxidom uhoTnatým.
Naparenú vzorku cér-striebro som najskor premeral metodami XPS a ISS, potom
som vzorku exponoval 100L CO a znovu zmeral XPS a ISS. Ďalej som znova
vzorku exponoval 300L CO, zmeral XPS a namiesto ISS som zmeral UPS.
Čistota CO bola kontrolovaná QMS umiestneným v hlavnej komoře, bola váčšia
ako 95%. Otázkou bolo, či bude dochádzať k ovplyvneniu vrstvy, popřípadě
k molekulámej adsorpcii CO na cérovom povrchu. Spektrum hladiny céru 3d je
znázorněné na obrázku 7.25. Z neho je dobré vidieť, že nedochádza k zmene
chemického stavu céru.

Obrázok 7.25. Detailně spektrum hladiny Ce 3d pred a po expozícii 100L CO.
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ViditeFné sú změny na píku C l i (Obrázok 7.26). Príspevok k hladině
uhlíka l i po expozícii CO sa nachádza přibližné na energii 286,4 eV, čo dobré
súhlasí s [25].

Obrázok 7.26. Detailné spektrum hladiny C l v pred a po expozícii 100L a 300L CO.

Že dochádza k nedisociatívnej adsorpcii CO na povrchu je veFmi dobré
vidieť

v UPS

spektre

(Obrázok

7.27).

v ktorom

sa

objavili

příspěvky

molekulámych orbitálov CO 4σ a 5σ [25]. Zaujímavé výsledky poskytlo meranie
metodou ISS (Obrázok 7.28). V obrázku možeme vidieť, že po expozícii CO
dochádza k výraznému poklesu intenzity cérového píku. Je zřejmé že CO sa
zachytáva na cére. Počas tohto experimentu som nepozoroval žiadne změny na
hladině 3d striebra.
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Obrázok 7.27. UPS spektrum vzorky pred a po expozícii CO.

Kinetická energia (eV)

Obrázok 7.28. ISS spektrum vzorky Ce/Ag pred, po expozícii 100L CO.

46

Po týchto experimentoch som skúsil cérovú vrstvu trochu zoxidovať
expozíciou 10L O 2, aby sa v spektre céru 3d prejavil príspevok 4-mocného céru.
Následne som sa pokúsil o redukciu pomocou CO -chcel som zistiť, či je možné
spätne zredukovat’ vzorku, a či by bolo možné zbavit’ sa parazitného kyslíku,
ktorý sa tam dostane pri príprave vrstvy. Postupné som exponoval 300L CO pri
laboratómej teplote a ďalších 150L CO pri teplote vzorky 200 °C. Ukázalo sa, že
cérovú vrstvu neredukuje CO ani pri zvýšenej teplote. Možno by sa redukovala
v H2, ale fPašu s H2 nie sme schopní připojit’ na aparatúru bez toho, aby sme
museli zavzdušniť hlavnú komoru. Každopádně, do budúcna by som chcel
redukciu v H2 vyskúšať, pretože zbavenie sa kyslíka v naparenej vrstvě by
zjednodušilo interpretáciu XPS spektier vazbových hladin céru. Detailné spektrá
hladin Ce 3d a O ls sú na obrázkoch 7.28 a 7.29.

Obrázok 7.29. Detailné spektrum hladiny Ce 3d pred a po expozícii 300L CO a ohřevu
v CO.
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Obrázok 7.30. Detailně spektrum hladiny O l.v pred a po expozícii 10L 0 2, 300L CO
a ohřevu v CO.
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7.4.2. Interakcie s kyslíkom
S kyslíkom som spravil nasledujúci experiment. Pripravenú vrstvu som postupné
exponoval 10L, 100L a 300L kyslíka. Po poslednej expozícii som vzorku rýchlo
ohrial na 550 °C, nechal schladnúť a následný ohřev na 600 °C trval 40 min.
Zmerané spektrá céru 3d vidíme na obrázku 7.31.
Pri postupnej expozícii možeme vidieť postupný nárast píku / ° , ktorý
odpovedá vzniku 4-mocného céru. Vidíme, že štruktúra hladiny 3d céru postupné
prechádza k tvaru charakteristickému pre C e 0 2 monokryštál. V spektre O ls
(Obrázok 7.32) možeme vidieť posun väzbovej energie kyslíka z 530,1 eV na
529,4 eV, väzbova energia získaná z monokrystalu je 528,6 eV. Poměr medzi
plochou kyslíka a céru je 0,10 čo je len o málo menej ako poměr získaný s C e 0 2
monokryštálu (0,11), musíme si však uvědomit’ skutočnosť, že v 7.3.1 sme došli
k závěru, že kyslík má tendenciu koncentrovat’ sa na povrchu. Výrazné sa ale
mení poměr medzi striebrom a cérom -pred expozíciou bol 0,60, po 300L 0 2 už
0,77. To poukazuje na to, že dochádza k zmene Struktury vzorky. Pravděpodobně
dochádza kvytváraniu zhlukov C e 0 2, o podobných ostrovčekoch C e 0 2 sa
zmieňuje [26,27]. Pri následnom krátkom ohřeve došlo k redukcii vzorky,
ďalším 40 minutovým ohrevom som chcel overiť stabilitu vzorky. Ukázalo sa, že
vzorka je už vel’mi stabilná. Ani dlhým ohrevom na teplotu 600 °C sa mi
nepodařilo vzorku redukovat’ na tol’ko, aby úplné zmizol v spektre céru 3d
príspevok stavu f ° ,

ktorý súvisí s prítomnosťou C e 0 2. Ani pri týchto

experimentoch sa nemenila štruktúra hladiny 3d striebra.
Možeme teda konštatovať, že cér z naparenej vrstvy silné interaguje
s kyslíkom, na povrchu má tendenciu vznikat’ stechiometrický C e 0 2, ktoiý
pravděpodobně vytvára zhluky. Vzniknutý systém je vel’mi stabilný, začína sa
redukovať pri teplote 300 °C [10]. Významná redukcia bola pozorovaná až pri
teplote 550 °C, avšak ani pri tejto teplote sa cér neredukuje pod určitú hranicu.
Tento jav je dobré popísaný v [10].
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Obrázok 7.31. Detailné spektrum hladiny Ce 3 d p řed a po expozícii 100L, 300L 0 2, a
po ohřeve na 550 °C a 600 °C.

Vazbová energia (eV)

Obrázok 7.32. Detailné spektrum hladiny O l.v pred a po expozícii 1OL, 100L, 300L 0 2 a
po ohřeve na 550 °C.
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7.4.3. Interakcia so vzduchom.
Po napaření vzorky som zmeral referenčně XPS spektrá. Potom som ju postupné
exponoval 10L. 100L a 300L vzduchu. Následne som vzorku zahrial na teplotu
250 °C, jednalo sa o rýchly ohřev -len dosiahnutie teploty a schladenie, a ďalší
už 15 min ohřev na 250 °C.
Ako sme předpokládali, interakcia zo vzduchom je prakticky totožná
s interakciou s kyslíkom. Znovu vidíme štiepenie hladiny céru 3d na fragmenty
jednotlivých chemických stavov (Obrázok 7.33).
Zaujímavý výsledok priniesol druhý ohřev, po ktorom je výsledná
štruktúra hladiny céru 3d prakticky totožná s CeÜ 2 (Obrázok 7.34).

O brázok 7.33. Detailné spektrum hladiny Ce 3d.

Následne som vzorku exponoval 100L 0 2 a tiež ohrial v 0 2, aby som
zistil, či je už vrstva céru úplné zoxidovaná. Ukázalo sa. že tieto dva procesy už
nemenia chemický stav céru. Spektrá céru 3d pri týchto procesoch sú uvedené na
obrázku 7.34, taktiež je v ňom uvedené spektrum monokryštálu C e 0 2. Polohy
maxim vrstvy a monokryštálu sú identické, nesedia však vzájomné poměry
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intenzit. Musíme si ale uvědomit’, že porovnáváme veFmi tenkú vrstvu
a objemový monokryštál, takže tieto nezrovnalosti nie sú vel’mi významné.

O b rázo k 7.34. Detailné spektrum hladiny Ce 3d.

V spektre kyslíka (Obrázok 7.35) móžeme vidieť postupný posun väzbovej
energie od 530,1 eV na 529,5 eV (prakticky rovnaký posun ako pri interakcii s
0 2). Po 15 min ohřeve sa však väzbovä energia kyslíka posunie na 528,7 eV, čo
je prakticky totožná hodnota väzbovej energie, ako sme získali z kyslíka
v monokryštále C e 0 2.
Taktiež móžeme vidieť posun väzbovej energie striebra na hladině 3d
(Obrázok 7.36), spektrum je merané pri uhle 75°, tento posun je přibližné 0,1 eV.
Je to najváčší posun hladiny striebra 3d, ktorý som pozoroval; doterajšie posuny
väzbovej energie striebra boli menšie ako 0,04 eV, čo sa dalo pokladať za chybu
přesnosti určenia väzbovej energie. Tento posun sa nedá prisúdiť čiastočnej
oxidácii striebra, pretože posuny v oxidoch striebra sú váčšie ako 0,4 eV k nižšej
väzbovej energii [18].
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Vazbová energia (eV)

Obrázok 7.35 Detailně spektrum hladiny O l.v.

Vazbová energia (eV)

Obrázok 7.36. Detailně spektrum hladiny Ag 3d.

Na úplné zoxidovanej vrstvě pred expozíciou 0 2 som zmeral UPS
spektrum

(Obrázok

7.37).

Štruktúra

pásu

striebra

4d

je

zhodná

so

štruktúrou čistého striebra. V spektre sa na 3,5 eV nachádza jediný výrazný pík.
Tu nastáva problém, pretože podFa [23] (stechiometrický a redukovaný C e 0 2) sa
na energii přibližné 5 eV má nachádzať silný príspevok O 2p (viac ako rádovo
váčšia intenzita oproti příspěvku Ce 4f ) a príspevok céru 4 /je na energii zhruba
2 eV. Rovnaké energie sú uvedené aj v [21] a na rovnakých energiách som ich
pozoroval na cérovej vrstvě pripravenej na HOPG (Obrázok 7.13). Zo spektra je
jasné, že na 5 eV sa nenachádza žiadny príspevok O 2p. Keď uvážime fakt, že
podl’a XPS je cér úplné zoxidovaný, zodpovedá tvar Ce 3d a aj poměry ploch
céru a kyslíku, dochádza teda k posunu O 2p hladiny a zodpovedá mu pík na 3,5
eV. K podobnému posunu docházalo v [28] (rast oxidovaných vrstiev Ce-Nb).
Otázkou zostáva, či aj Ce 4 / sa posunuje, alebo nie. Jeho príspevok nie je na
spektre viditePný. Pripomeniem. že Ce 4 / nie je vidieť ani na Ce/Ag. Odpověď by
sa dala získať, ak by sme použili napr. rezonančnú fotoelektrónovú spektroskopiu
s použitím synchrotrónneho žiarenia. Možeme teda konstatovat', že po úplnej
oxidácii céru na povrchu našej vzorky dochádza k výraznému posunu (1,6 eV)
hladiny O 2p, oproti čistému C e 0 2. Evidentne dochádza k interakcii medzi
striebrom a céroxidom.

V a z b o v á e n e r g ia ( e V )

Obrázok 7.37. UPS spektrum vzorky.
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7.5. Analýza práškového katalyzátoru AgCeC>2
Pri týchto experimentoch som používal vzorku práškového AgCe02- Celkovo
som spravil 4 XPS experimenty a 2 experimenty vreakčnej aparatúre. Táto
vzorka přešla postupným procesom přípravy, kalcinácie a reakcie. Najskor bolo
spravené XPS meranie čistého práškového C e 0 2, ktorý sme použili na přípravu.
Po přípravě katalyzátora, sme časť tohto katalyzátoru premerali v XPS aparatúre.
Zvyšný sme nechali kalcinovať (ohřev v zm esiA r a 0 2), znovu sme časť
odobrali na XPS experiment. Nakoniec sme spravili reakčný experiment
s postupným ohrevom katalyzátoru, po ktorom nasledovalo posledné XPS
meranie. Na pripravenom katalyzátore som skúsil aj analýzu metodou ISS a UPS.

7.5.1. Analýza metodou XPS
Problém váčšiny práškových vzoriek je, že sa tieto vzorky značné nabíjajú. Toto
nabijanie nemusí byt homogénne, čo ma za následok rozšírenie pološírok XPS
píkov a následné rozmazanie spektra. Ďalším problémom je nízká intenzita
meraného spektra. Nabijanie som najskor opravil na polohu píku uhlíku ls. To sa
však ukázalo ako nevhodné, preto som nabijanie upravil na polohu Ce 3d,
pretože jeho tvar aj vzájomné polohy maxim práškovej vzorky sú zhodné so
spektrom monokryštálu. Zmerané spektrá sú uvedené vobrázkoch 7.38-7.41.
Chemický stav jednotlivých prvkov sa počas experimentov prakticky nemenil.
Určenia přesného chemického stavu vzorky po jednotlivých experimentoch
skresl’uje fakt, že vzorky sú vystavené atmosféře pri přenose medzi aparatúrami.
Pri přenose može teda dójsť k změnám chemického stavu vzorky. Malé posuny
jednotlivých hladin sú sposobené chybou pri ich opravě. Posun väzbovej energie
zlata po experimente je přibližné 0,5 eV, avšak k vyššej väzbovej energii. To
nezodpovedá vzniku oxidu viď 7.3.4. Nie je jasné čo tento posun sposobuje.
Spočítané vzájomné poměry jednotlivých prvkov vzorky sú znázorněné
v tabufke 7.4. Poměr medzi kyslíkom a cérom je v rámci chyby určenia plochy
píkov rovnaký, ale poměr medzi striebrom a cérom sa mení výrazné. Rozdiel
pomerov po přípravě a po kalcinácii je podfa mójho názoru sposobený

55

sublimáciou metalorganického materiálu, z ktorého sa striebro deponuje. Tento
efekt sa často pozoruje. Změna poměru Ag/Ce pred a po reakcii je vePmi
výrazná. Vzorka by po kalcinácii nemala obsahovat’ už žiadny metalorganický
materiál. Tak by sa změna poměru dala vysvětlit’ tým, že dochádza k difúzii
striebra do céroxidu.

0
16,1
1,80

A gC e02
po přípravě
0,77
11,3
1,40

A gC e02
kalcinovaný
0,38
8,60
1,04

A gC e02
po reakcii
0,11
11,1
1,27

0,111

6,8
0,124

4,4
0,121

1,0
0,114

Plochy *104

čistý C e 0 2

Ag 3d
Ce 3d
0 1s
poměry plóch
Ag/Ce *102
O/Ce

TabuPka 7.4. Plochy a poměry jednotlivých píkov práškových vzoriek.

Obrázok 7.38. Detailně spektrum hladiny C l.v.
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Vazbová energia (eV)

O brázok 7.39. Detailné spektrum hladiny O l.v.

Vazbová energia (eV)

Obrázok 7.40. Detailné spektrum hladiny Ce 3d.

s ig n á lu
In te n z ita

Vazbová energia (eV)

Obrázok 7.41 Detailně spektrum hladiny Ag 3d.
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7.5.2. Analýza metodou UPS/ISS
Tieto metody nepriniesli žiadne výsledky. Prvé ISS spektrum, ktoré som zmeral
na práškovej vzorke hned’ po jej príprave bolo prakticky len exponenciálnym
poklesom intenzity rozptýlených iónov. To ukazuje na to, že vzorka bola silné
povrchovo znečistená, pokrytá vrstvou adsorbátu, ktorý sa na ňu dostal pri
přenose z reakčnej aparatúry do UHV systému. Myslel som si, že jemným
bombardováním vzorky získám kvalitné spektrum. Po jemnom bombardovaní sa
stav vzorky prakticky nezmenil, nakoniec som skončil až pri 1 kVe 15 mA a 60
min. Po takomto očistění sa už sice objavilo rozumné spektrum (Obrázok 7.42),
ale prakticky sa vzorka nachádzala už v úplné inom stave. Každopádně na ISS
spektre nevidíme príspevok striebra. Na základe tohto experimentu nie je možné
rozhodnúť, či strieborné aditivo v cérovom prášku sa nachádza na povrchu
cérových častíc alebo vnútri. Buď sa striebro nachádza vnútri a ISS signál
nevidíme, alebo je ISS signál taký malý, že je ho nedokážeme rozoznať. Na túto
analýzu by bolo vhodné použiť TEM alebo SEM. Na takomto zariadení som však
nemal možnost’ merať.

Obrázok 7.42. ISS spektrum cérového katalyzátora, po bombarde.
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Problémom pri metóde UPS bolo silné nabíjanie vzorky. A výsledné
spektrum je prakticky nerozlíšitePné. Na spektre po bombarde sice je vidieť
„nejakú“ štruktúra vo valenčnom páse (Obrázok 7.43), ale všeobecne je Ce02
izolátor a fermiho hladina nie je obsadená. Tým pádom nemožeme jasné stanovit’
jej polohu v UPS spektre, právě kvoli nabíjaniu vzorky, ktorého vePkosť
nedokážeme určit’.

O brázok 7.43. UPS spektrum cérového katalyzátore, po bombarde.
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7.6. Reakčný experiment.
V reakčnej aparatúre som zmeral dva experimenty -n a čistom skalcinovanom
CeC>2 a na skalcinovanom Ag/Ce02- Sledoval som katalytickú oxidáciu CO.
Zmerané výsledky sú uvedené v obrázku 7.44. Na prvý pohl’ad je zřejmé, že
katalyzátor A g/C e02 katalyzuje CO pri výrazné nižšej teplote ako čistý C e0 2.
Z merania som určil dve teploty T5o/o, pri ktorej sa mení 5% CO na C 0 2 a T50o/o,
pri ktorej sa mení 50% CO. Uvedené sú v tabul’ke 7.5.
Možeme teda konstatovat’, že přidáním malého množstva (přibližné 7%)
striebra do céroxidu sa výrazné zlepšia jeho katalytické vlastnosti.

O

H
eS

O

O brázok 7.44. Reakčný experiment.

T5o°/„ °C

CeO,

201

425

A gC e02

141

198

Tabul’ka 7.5. Teploty konverzie CO.
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8. Závěr
V rámci diplomovej práce bol študovaný bimetal ický systém Ce/Ag a práškový
katalyzátor A gC e02. Studium interakcie vyparovanej vrstvy céru na striebomom
substráte komplikoval fakt, že připravené vrstvy boli kontaminované kyslíkom.
Právě kvóli tejto kontaminácii sa analýza interakcie medzi striebrom a cérom
pomocou metody XPS stala značné zložitou. Dobré poslúžila metoda UPS,
z ktorej výsledkov plynie, že cér výrazné interaguje so striebrom. Výrazné sa
mení hustota elektronových stavov vo valenčnom páse.
Uhlový experiment ukázal, že kontaminácia kyslíkom je zhruba 13
atomámych percent. Poukázal na fakt, že vznikajú dve interakcie v naparenej
vrstvě, kyslík-cér a cér-striebro. Na jeho základe som získal představu o štruktúre
vzorky.
Vrstva cér-striebro je vel’mi aktívna pri interakciami splynm i. Pri
interakcii s CO dochádza k jeho molekulámej adsorpcii na povrchu. Tento efekt
bol pozorovaný metodami XPS, ISS a UPS. Pri expozícii kyslíkom a vzduchom
sa vrstva vel’mi dobré oxiduje, výsledné XPS spektrá céru 3d
spektrami

získanými

z monokryštálu.

Na

povrchu

sú zhodné so
s najvačšou

pravdepodobnosťou vznikajú ostrovčeky C e 0 2. UPS meranie ukázalo, že
elektronová štruktúra valenčného pásu tohto povrchu nezodpovedá C e 0 2s
dochádza k výraznému posunu (1,5 eV) 0 2p stavu smerom knižšej väzbovej
energii.
Pri analýze práškového katalyzátora sa ukázalo, že po přidaní malého
množstva striebra do C e 0 2 sa výrazné zlepšia jeho katalytické vlastnosti. XPS
meranie neodhalilo výrazné změny chemického stavu práškových katalyzátorov,
poukázalo však na výrazné sa meniace poměry jednotlivých jeho zložiek. Kvóli
silnému nabíjaniu sa vzorky, nebolo bohužial’ možné na práškových vzorkách
merať UPS spektrá.
Z vykonaných meraní, jasné vyplývá, že cér a striebro spolu interagujú.
Táto interakcia silné ovplyvňuje výsledné vlastnosti týchto systémov (napr.
teplotu oxidácie CO).
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